
 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน  

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อกําหนดมาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 



คํานํา 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงาน
ภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูลผลการ
ประเมินรวมทั้งข อเสนอแนะไปปรับใช ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน วยงานได
อยางเหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก      
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐาน
การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ          
หนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาที่     
(2) การใชงบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต    
(6) คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน                    
(9) การเปดเผยขอมูล  (10) การปองกันการทุจริต โดยประเมินผลการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(internal) การรับรูของผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร   
ขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซดของหนวยงาน (Open Data) ซึ่งผลการประเมินคาคะแนนครั้งนี้จะสะทอนให
เห็นถึงการปฏิบัติงานการสงเสริมคุณธรรมและความโปร งใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ในรอบ             
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ไดวิเคราะหผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงในในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือใหทราบประเด็น   
ขอบกพรอง จุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน และประเด็นที่จะพัฒนาใหดีขึ้น และแนวทางการนําผลการ      
วิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการ      
วิเคราะหฯ ฉบับนี้ หวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนในการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต
ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนตอไป 
  
 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
        กุมภาพันธ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หนา 

 

คํานํา 

สารบัญ 

การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       1
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1              1 
   ปงบประมาณ พ.ศ.2562              

2. การวิเคราะหขอมูลผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563      3 
    ที่แสดงจุดแข็ง และจุดที่ตองพัฒนา 

    จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ 90) จํานวน 8 ตัวชี้วัด       3 

    จุดที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 90) จํานวน 2 ตัวชี้วัด                                     5 

3. แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน              6 
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสูการปฏิบัติงานของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2563 

 การขับเคลื่อนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1     
ใหเปนเขตสุจริต ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้บริหารเขตพ้ืนที่ใหความสําคัญและใหความรวมมือขับเคลื่อน
อยางเต็มกําลังความสามารถ ผนวกกับบุคลากรทางการศึกษาและเจ าหน้าที่ทุกคน เห็นความสําคัญ              
มีความตระหนัก ตั้งใจสงเอกสาร หลักฐานและรับการประเมินITA Online ทั้ง 3 ดาน (IIT, EIT, OIT) และ
จากผลใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( ITA Online)      
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไดคะแนน 
88.96 เปนลําดับที่ 62 ของประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปร งใสในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ สํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังตอไปนี้ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศจากการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.58 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานอยใูน ระดับ A (Very Good) 
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดคะแนน 88.96 ซึ่งถือว า           
มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ ดี ( A ) โดย ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต         
ไดคะแนนสูงสุด 98.22 คะแนน สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ การปองกันการทุจริต       
ไดคะแนน 69.20 คะแนน 
 1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ที่ผานมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปไดดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 64.23 - - 
2559 81.32 เพ่ิมข้ึน +17.09  
2560 81.39 เพ่ิมข้ึน + 0.07  
2561 85.83 เพ่ิมข้ึน + 4.44  
2562 88.96 เพ่ิมข้ึน + 3.13  

 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เรียงตามลําดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 



2 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.71 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 96.19 AA ผ่าน 

3 การใช้อํานาจ 97.19 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 95.98 AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.22 AA ผ่าน 

6 คุณภาพการดําเนินงาน 98.01 AA ผ่าน 

7 ประสิทธฺภาพการสื่อสาร 95.98 AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 95.98 AA ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 85.03 A ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 69.20 C ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

การนําผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับ
ให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ํากว่าร้อยละ 85) มีดังนี ้
  แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดทําโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มี
แนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริต  
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
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3.1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
3.2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4) มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
3.5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 

  3.6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

3.7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 

2. การวิเคราะหขอมูลผลการประเมิน ITA ไปสกูารปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห     
ขอมูลในแตละตวัชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ตองพัฒนา ไวดังตอไปนี้ 

 

  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ 90) จํานวน 8 ตัวช้ีวัด คือ 
 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 97.71 เปนคะแนนจาก          
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการ
ความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอทั่วไปกับผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 
  

 (2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 96.19 เปนคะแนนจาก       
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นที่       
เกี่ยวของกับการใชจายงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร       
อยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและ   
ไมเอ้ือประโยชนแกตนเองและพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ
หรือคาเดินทาง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ างและการตรวจรับพัสดุด วย เห็นได ว่า หนวยงาน             
ควรใหความสําคัญ กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานตนเองได 
  

 (3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 97.19 เปนคะแนนจากการประเมิน
การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตางๆ ซึ่งจะต้อง
เปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อมั่นตอการใชอํานาจ
ของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
 

  (4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.98 เปนคะแนน 
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็น           
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         ที่เก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือ
นําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก เห็นไดวา บุคลากรไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ 

 (5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 98.22 เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของบุคคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานมีการ
จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปน  
รูปธรรม ควรใหความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการรับรูสรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริต
ในหนวยงาน 

 (6) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 98.01 เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรู ของผู รับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการ
ดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวาประชาชน หรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว มีการใหขอมูลที่ชัดเจน
แกผูรับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ แลไมพบวาไมมีการเรียกรับ
สินบน แตทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพรผลงานหรือ     
ขอมูลสาธารณะอยางชัดเจน เขาถึงงาย ไมซับซอน อีกทั้งมีชองทางที่หลากหลาย การบริการให เกิด          
ความโปรงใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนใหดียิ่งขึ้น และเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย    
จากภายนอกเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินการ 

 (7) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.98 เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพ        
การสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชนที่ควร
รับทราบรวมทั้งการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผู มาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดง          
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การใชบริการ นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเกี่ยวกับการจัดให    
มีชองทางให้ผูมาติดตอราชการสามารถติดตอสอบถาม ใหขอเสนอแนะ และการรองเรียนการทุจริตของ        
เจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย            
อยางมีประสิทธิภาพ 

 (8) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 97.10 เปนคะแนนจาก
การประเมนการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการ
ทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ าหนาที่และ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนวยงานควรมีการดําเนินการในเรื่องกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ 
หรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ 
หนวยงานอยางตอเนื่อง 
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 จุดที่ตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 90) จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 85.03 เปนคะแนนจากการ   
เผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็ปไซดหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนทราบ
ใน   5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ได
แกแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารงบประมาณ ไดแก แผนการใชจาย   
งบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารงานบุคคล ไดแก นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
(5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาส           
ใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและ      
การดําเนินงานของหนวยงาน 

  (2) ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 69.20 เปนคะแนนจาก
การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็ปไซดของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน    
ใหสาธารณชนไดรับทราบ 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของ  
ผูบริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริต 7 มาตรการ มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะ มาตรการ         
ใหผูมีสวนไดสวนเสียมีส วนรวมมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง มาตรการจัดการ           
เรื่ องร องเรียนการทุจริต  มาตรการป องกันการรับสินบน มาตรการป องกันการขัดกันระหว าง                     
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม และมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ อยางไรก็ตามหนวยงาน
ควรใหความสําคัญในการกําหนดมาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามมาตรการ 
พรอมทั้งสรางการรับรู อยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 
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3. แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน          
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสกูารปฏิบัติงานของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563 

  จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส มีตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดที่ตองพัฒนา
ตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and TransparencyAssessment : IIT)      
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity andTransparency Assessment : EIT)            
และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrityand Transparency Assessment : OIT) 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 1. ขอมูลพื้นฐาน  
2. การบริหารงาน  
3. การบริหารงบประมาณ  
4. การบริหารงานบุคคล  
5. การสงเสริมความโปรงใสใน  
หนวยงาน 

ควรให้ความสําคัญการเปิดเผย
ข้อมูลให้ครอบคลุมครบทุกด้าน 
มีการเปดโอกาส  ให เกิดการ    
มีสวนรวม ซึ่งการเผยแพร       
ขอมูลแสดงถึงความโปรงใสใน
ก า ร บ ริ ห า ร า น แ ล ะ ก า ร
ดําเนินงานของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 1.เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
2.การมีสวนรวมของผูบริหาร 
3.การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจําป 
4.การดําเนินการเพ่ือจัดการความ 
เสี่ยงทุจริต 
5.การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
6.แผนปฏิบัติการป องกันการ
ทุจริตประจําป 
7.รายงานการกํากับติดตามการ 
ดําเนินการปองกันในการทุจริต 
8.รายงานผลการดําเนินการ 
ปองกันการทุจริต 
9.มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ 
ความโปรงใสภายในหนวยงาน 
10.การดําเนินการตามมาตรการ 
สงเสริมคุณธรรม และ             
ความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 
 

1 . ส ร า งก า ร รั บ รู เ กี่ ย ว กั บ
กิจกรรมการปองกันการทุจริต
อยางตอเนื่อง 
2.เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน 
และภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการดํ า เ นิ นการป องกั น     
การทุจริต 
3.มีชองทางใหบุคลากรภายใน
และภายนอกสามารถเขามามีส
วนรวมในการใหขอเสนอแนะ /
รองเรียนได 
4.การขับเคลื่ อนโครงการ/
กิจกรรมตามโครงการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใส  
ประจําปงบประมาณให 
ทุกกลุม/หนวย บุคลากรทุกคน
ไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
5.การพัฒนาองคความรูและ 
แนวทางในการปองกัน 
ความเสี่ยงในการทุจริต 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 

  6.มีการกําหนดมาตรการ 
สงเสริมคุณธรรมและ 
ความโปรงใสใหครอบคลุม   
ทุกภารกิจงานและลดความ
เสียงจากการทุจริต และกําหนด 
ผูรับผิดชอบ มีการกํากับ
ติดตามอยางสม่ําเสมอ 
7.มีการเปดเผย ประชาสัมพันธ 
ขอมูลผลการดําเนินงานดาน
การปองกันการทุจริตอยาง 
ตอเนื่องและทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 

ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตจากผลการประเมิน ITA 2562 

กําหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1) เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

1.จัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริต    
2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ และประกาศนโยบายการ
สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โดย ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
และมอบสื่อแสดงสัญลักษณ์ ในการ
ป้องกันการทุจริตมอบให้กับผู้บริหาร
องค์กร กลุ่ม/หน่วย  ในการรณรงค์สร้าง
การรับรู้และปฏิบัติ 

2.การกําหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาล ทุกเช้าวันจันทร์ 
โดยมีกิจกรรม 5 อย่าง เคารพธงชาติ    
สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมี และกล่าวคําปฎิญญาเขตสุจริต 

มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกวันจันทร์ เวลา        
07.50 – 08.30 น.                       

ณ บริเวณลานหน้าเสาธง 
สพป.ปข.1 

 

1.ผู้บริหารและบุคลากร ใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
รับรู้เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และ
แนวทางการป้องกันการดําเนินงาน  

2.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการ
ดําเนินงานตามประกาศเจตจํานง
สุจริตได ้

กลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มอํานวยการ 
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ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตจากผลการประเมิน ITA 2562 

กําหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

3)การประเมินความเสี่ ยงการทุจริต       
ประจําปีงบประมาณ 2563 
4)การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 
 
 
 

1.การจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2563 

มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

1.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด      
ได้มีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง 
กลุ่ม/หน่วย ตามภารกิจงาน        
เพ่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
และมีส่วนร่วมในการกําหนด
แผนการลดความเสี่ยงการทุจริตใน
องค์กร 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 
 
 
 

 

6) แผนการป้องกันการทุจริต 
7)รายงานการกากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต 
8)รายงานผลการดาเนินงานการป้องกัน
การทุจริต 

1.การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของ สพป.ประ
จวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจําปีงบประมาณ 
2563  

2.การเผยแพร่แผนฯ รายงานการกํากับ
ติดตามและผลการดําเนินงาน 

 

มีนาคม - กันยายน 2563 

 

 

ผู้บริหาร บุคลากร ในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้อํานวยการโรงเรียน 
ครู ผู้รับบริการ ได้รับทราบแผนงาน.
โครงการกิจกรรมการป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร จากช่องทางการ
เผยแพร่ที่หลากหลาย และมีส่วน
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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ประเด็นการประเมิน แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตจากผลการประเมิน ITA 2562 

กําหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

9)  มาตรการส่ ง เสริ มคุณธรรมและ     
ความโปร่งในในหน่วยงาน 
10) การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธ รรมและความ โป ร่ ง ใ สภาย ใน
หน่วยงาน 

1.กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจํานง
สุจริตและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส จํานวน 7 เรื่อง ให้บุคลากร
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 

2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การป้องกันการทุจริตขององค์กร 

มิถุนายน - กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด     
ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นไป
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

2.มีการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
และทุกกลุ่ม/หน่วย 
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